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Algemene Ledenvergadering

Nederlandse brancheorganisatie voor 

Medische Technologie



GMH van kracht

 Branches hebben code ontwikkeld, stichting 

GMH opgezet

 Per 1-1-2012 alle lidbedrijven van de branches 

gebonden aan de code

 Per 1-1-2014 ook alle artsen en ziekenhuizen 

gebonden aan de code
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Adviesaanvragen
• Sponsoring Alpe DuZes
• Sponsoring diner internationaal congres
• Nascholingscursus voor artsen in Dubai
• Vergoeden van business class vlucht
• Financiële bijdrage concert zorgprofessionals
• Sponsoring congres - toetsing sponsorpakketten
• Verplichte toestemming bestuur instelling bij vrij gevestigde arts
• Toelaatbaarheid "unrestricted educational grants“
• Najaarsvergadering wetenschappelijke vereniging
• Najaarsvergadering wetenschappelijke bijeenkomst aangepast prog.
• Sponsoring voor- en najaarscongressen
• Kortingen
• Aanbieden productmonster met anatomisch model
• Sponsorcontracten congressen wetenschappelijke vereniging
• Loyaliteitsprogramma
• Sponsoring congres Curacao
• VIP-diner
•Business card services
•Contractering met ziekenhuizen
•Zorgprofessional als onderneming aandeelhouder 
•Betaling vergoeding aan inkooporganisatie
•Betaling via inkooporganisatie
•Bijeenkomst product introductie Wenen

Uitspraken staan op GMH.nu
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GMH verankering in de wet
Wetsartikel is bedoeld om IGZ een titel te geven om toe te 

gaan zien op oneigenlijke beïnvloeding in de medische 

hulpmiddelensector. 

Naast het wetsartikel komen er ook nog beleidsregels 

gunstbetoon WMH waarin een en ander verder 

verduidelijkt zal worden (gelijk aan farma)-kant kennen.

Daarmee krijgt IGZ de mogelijkheid om:

• zelfstandig bestuurlijke boetes op te leggen

• freeriders aan te pakken
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GMH verankering in de wet

Overtreding van artikel 10h is een strafbaar feit 

en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 

zes maanden of een boete uit de derde 

categorie indien in de daaraan voorafgaande 

vierentwintig maanden tweemaal een 

bestuurlijke boete ter zake van dezelfde 

gedraging is opgelegd. 
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GMHCGR

Geneesmiddelen Wet Wet Medische Hulpmiddelen

Beleidsregels

gunstbetoon
Beleidsregels 

gunstbetoon

Gedragscode, beleidsregel en wetgeving
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De formulering: in de beleidsregels wordt gesproken over 

“bijeenkomsten die bestemd zijn voor zorgprofessionals 

en die noodzakelijk zijn in het kader van goed gebruik en 

onderhoud van medische hulpmiddelen”. 

Hier ontbreekt een deel van de definitie uit de GMH Code: 

“bijeenkomsten die bestemd zijn voor zorgprofessionals 

en die noodzakelijk zijn in het kader van een mogelijke 

beslissing tot aanschaf en/of goed gebruik en onderhoud 

van medische hulpmiddelen” (art. 10 lid 1). 

Beleidsregels: Product gerelateerde bijeenkomsten
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De beleidsregels zijn op dit punt dus mogelijk beperkter dan de GMH 

Code. In de GMH Code wordt geen maximum gesteld aan de 

vergoeding bij productgerelateerde bijeenkomsten (art. 10 sub c.). 

Mogelijk moet geconcludeerd worden dat bijeenkomsten die 

noodzakelijk zijn in het kader van een mogelijke beslissing tot 

aanschaf van medische hulpmiddelen als manifestatie moeten 

worden beschouwd (met als consequentie een maximale vergoeding 

van € 75 per keer en totaal € 375 p/jaar).    

Op grond van de beleidsregels (3.2.1 criterium 3) zouden product 

gerelateerde bijeenkomsten mogelijk ook onder de algemene regels 

kunnen vallen: € 500 per keer en € 1.500 per jaar of de 50%-regel. 

FHI zal aandringen op meer duidelijkheid

Beleidsregels: Product gerelateerde bijeenkomsten
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In de beleidsregels wordt als voorwaarde gesteld dat een geschenk 

van betekenis dient te zijn voor de uitoefening van de praktijk. 

De GMH Code is op dit punt ruimer: een geschenk moet gerelateerd 

zijn aan de praktijk van de zorgprofessional, patiëntenzorg ten goede 

kan komen of een zuiver educatieve functie kan vervullen. 

De tekst in de beleidsregels komt overeen met de tekst in de 

beleidsregel gunstbetoon voor de geneesmiddelen. 

Onduidelijk is of IGZ deze bepaling zeer strikt zal interpreteren. Bij de 

geneesmiddelen heeft deze bepaling vooralsnog niet overtreding 

problemen geleid.

Beleidsregels: Geschenken
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• FHI mail 04-09-2017: Publicatie Beleidsregels en 

wettekst gunstbetoon VWS (nieuwsbrief, wettekst en 

beleidsregels) 

• FHI mail 11-05-2017 Wettelijke status gunstbetoon

• GMH website: www.gmh.nu

Nadere informatie beleidsregels en wettekst 



Transparantieregister

• Grote druk vanuit Tweedekamer en Minister op GMH 
om een transparantieregister op te gaan zetten.

• Farma is hiermee in april 2013 gestart; elke transactie 
boven euro 500,- moet in een openbaar register worden 
opgenomen.

• Frankrijk alle betalingen boven 0,- euro in systeem

• GMH per 1-1-2015 een pilot gestart met beperkte groep 
van implantaten
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Transparantieregister

Register is openbaar toegankelijk, via internet, 

voor elke burger 

Zoeken is momenteel alleen mogelijk op

* BIG nummer

* Naam en woonplaats van de arts

* KVK nummer van de zorginstelling
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Uitbreiding Transparantieregister

• Per 1 januari 2017 is art. 22 GMH Code aangepast. 
Als gevolg van deze aanpassing moeten in het 
Transparantieregister Zorg worden aangemeld:

• dienstverleningsovereenkomsten (zoals bedoeld in art. 
13 en 14 GMH Code), en

• sponsorovereenkomsten (zoals bedoeld in art. 15 t/m 
17 GMH Code)

• tussen alle leveranciers van medische hulpmiddelen 
en alle medisch specialisten die als arts in het BIG-
register zijn ingeschreven, met uitzondering van 
huisartsen. 
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Uitbreiding transparantieregister

• Dit betekent dat de bedragen (> € 500 ijkpunt 

facturatie), die in het kader van alle dienstverlenings-

en sponsorovereenkomst tussen leveranciers van 

medische hulpmiddelen en medisch specialisten (met 

uitzondering van huisartsen) die in 2017 zijn of worden 

gefactureerd, moeten worden bijgehouden en begin 

2018 bij het Transparantieregister Zorg moeten 

worden gemeld. 

Deze bedragen zullen dus in 2018 voor het eerst door 

het Transparantieregister Zorg worden geopenbaard. 
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Uitbreiding Transparantieregister

• Let goed op: onder medisch specialisten worden ook 
verstaan de samenwerkingsverbanden, waarin zij 
werkzaam zijn. Dit betekent dat ook dienstverlenings- of 
sponsorovereenkomsten die met maatschappen van 
medisch specialisten worden afgesloten, of met de 
zorginstellingen worden de medisch specialisten werkzaam 
zijn of in participeren onder de verplichting vallen. 

• Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot 
onderzoek waar de Wet Medisch-wetenschappelijk 
Onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is zijn 
uitgezonderd van openbaarmaking in het 
Transparantieregister Zorg.
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Transparantieregister

De transparantieverplichting reikt niet verder dan dat de volgende gegevens bij het 
Transparantieregister Zorg worden aangeleverd: 

a. naam + BIG nummer zorgprofessional en/of naam + KvK rechtspersoon 

b. naam leverancier medische hulpmiddelen 

c. soort overeenkomst (één van de navolgende opties) 

dienstverlening/consultancy 

dienstverlening/spreker 

dienstverlening/adviesraad 

dienstverlening/overig 

sponsoring project/activiteit 

d. bedrag 

e. jaar (waarop de interactie betrekking heeft) 

f. emailadres van de ontvangende partij (om de melding te kunnen laten verifiëren) 

Meer informatie over de inhoud en strekking van de overeenkomst hoeft niet te worden 
aangeleverd. De overeenkomst zelf (en eventueel daarin opgenomen bedrijfsgevoelige 
gegevens) hoeft ook niet te worden overgelegd.
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Transparantieregister
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MedTechCode

MedTechCode is strenger (anders) dan de Nederlandse 

wet en de GMH Code bij het verlenen van gastvrijheid 

aan individuele zorgprofessionals. 

Er is op dit moment nog discussie gaande of de GMH 

aangepast moet worden aan de MedTechCode.

Eventuele aanpassing zal niet eerder in werking treden 

dan 1 juli 2018.
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Website: www.gmh.nu
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